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MŠ KOMENSKÉHO SE TĚŠÍ NA NOVÉ DĚTI 
V naší "Motýlkové školce" máme děti zpravidla od 3 (2) do 6 (7) let. 

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Budova MŠ je obklopena 
rozsáhlou zahradou s pirátskou lodí, bazénkem, skluzavkami a 

pískovišti a spoustou jiných atrakcí pro děti.   Nabízíme dostatek 
prostoru, aby se děti rozvíjely při hrách, poznávaly a vnímaly nové podněty 

od stromů, ptáků až po okolní svět.  Velkou výhodou je vlastní školní kuchyň, která 
připravuje pro děti chutná a zdravá jídla s dostatkem ovoce a zeleniny. Dbáme 
na  kvalitní potraviny od  regionálních dodavatelů s přístupem ke zdravému životnímu 
stylu. Pořádáme akce, výlety, 
plavání, zapojujeme se 
do  projektů, grantů, např. 
spolupráce s Malou technickou 
univerzitou, Celé Česko čte dětem. 
Máme individuální přístup 
k dětem, proto jsme také vytvořili 
vlastní multismyslovou relaxační 
místnost Snoezelen. 

V první třídě - nazývané 
„Sluníčka“ - pro děti zpravidla od 3 (2) let, se zaměřujeme především na usnadňování 
začlenění nově příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační 
režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme 

postupné osamostatnění dítěte při 
sebeobslužných činnostech (nácvik 
oblékání, svlékání, základy hygieny, 
stolování, základní pravidla chování 
ve třídě, apod.). V první třídě kromě 
učitelek pečují o nejmladší děti také 
dvě chůvy, což značně přispívá k 
zajištění lepší péče a individuálního 
přístupu dětem, které dopomoc 
nejvíce potřebují.  

 

Termín zápisu: pondělí 3. 5. 2021 - příjem žádostí od 7:30 - 16:30 hod. 

Aktuální formulář Žádosti o přijetí dítěte (pro školní rok 2021/22) naleznete na 
webových stránkách v sekci – Pro rodiče – Přijetí dítěte. 

Podívejte se na nás na webu: https://www.ms-komenskeho.cz/ 
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Komplexní pozemkové úpravy čekají mnohé vlastníky orné 
půdy v katastru Starého Města. Ty jsou nezbytné z důvodu něko-
lika významných dopravních a bezpečnostních staveb ve Starém 
Městě, zejména budované dálnice D55 a protipovodňových opat-
ření. Těmito stavbami došlo k přerušení sítě polních cest a bio-
koridorů. Je nutné tato krajinná zařízení upravit nebo nahradit 
novými. „Máme povinnost, nejen zákonnou, ale hlavně morální, 
udržovat krajinu harmonickou a funkční, která zde bude pro dal-
ší generace,“ řekl starosta Starého Města Kamil Psotka.

Pozemkové úpravy tedy řeší systém polních cest, prvky sta-
bility krajiny, jako jsou větrolamy, biocentra nebo biokoridory, 
a také způsoby vhodného obdělávání orné půdy.

Dalším důvodem proč se pozemkové úpravy musejí provést 
je, že dříve zbudované polní cesty byly vytvořeny často na sou-
kromých pozemcích. „V případě, že by se ale například některá 
polní cesta měla opravovat nebo kolem ní vysázet stromořadí, 
bylo by potřeba souhlasu všech dotčených majitelů. Polní cesta 
například na Loukách, má ale přibližně dvě stě padesát vlastní-
ků. Se všemi se není možné dohodnout, proto Státní pozemkový 
úřad iniciuje a my toto úsilí podporujeme, aby došlo k přeparce-
lování pozemků a majitelům bude nabídnuta výměna za jiný, stej-
ně kvalitní pozemek,“ řekl starosta Starého Města Kamil Psotka.

Vzhledem k tomu, že město Staré Město nevlastní dostateč-
né množství pozemků, které jsou vhodné na výměnu, domluvilo 
se se sousedním Uherským Hradištěm, že od něj část pozemků 
v  požadované kvalitě odkoupí. Část pozemků bude k  dispozici 
také od Státního pozemkového úřadu a některých dalších stát-
ních institucí. Dohromady se jedná o přibližně 149 hektarů, které 
jsou nutné ke směně. „Pozemky vhodné k výměně musí být orná 
půda, jedná se tedy výlučně o nemovitosti v extravilánu města. 
Těch sice město vlastní celkově samo o sobě dost, jsou na nich 
ale například vodní plochy nebo trvalý travní porost. Ty bohu-
žel není možné se soukromými vlastníky směnit,“ dodal Kamil 
Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO ČEKAJÍ 
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy. Pokud to situace dovolí, proběhne zápis s dětmi. 
V opačném případě se uskuteční pouze formální část zápisu (bez 
dětí) v určeném čase. O formě zápisu rozhodne ředitel do 31. 3. 
2021 a oznámí to na webových stránkách školy.

V případě zápisu bez dětí je možno odevzdat žádosti tímto 
způsobem:

Osobním podáním ve škole;
Zaslání do datové schránky školy;
E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce;
Poštou (rozhodující je datum podání).
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a bude 

probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, 
od 11.00 do 17.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro 
školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci bře-
zen v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děku-
jeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
•  žádost;
•  občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti;
•  rodný list dítěte;  
•  vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“.
Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, 

budou potřebovat:
1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

(KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení, nejpozději 
20. 5. 2021;

2. doporučení odborného lékaře.
Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, naro-

zené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Žádost o přijetí u těchto dětí 
musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické 
poradny.

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podá-
vá žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce 
a dítěte. Pokud bude možná osobní přítomnost dítěte a zákonný 
zástupce bude souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník a  všechny formuláře najdou rodiče v  přílohách 
na webových stránkách školy v článku Zápis do 1. tříd.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné 
poradkyně Mgr. Martiny Habartové ve třídě II. A v 1. NP budovy 
715.

Srdečně Vás zveme
Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
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Po zahájení stavby dálnice D55 ve směru Babice – Staré Měs-
to je již v procesu přípravy další úsek stavby, tentokrát ve směru 
Staré Město – Moravský Písek. Ředitelství silnic a dálnic má již 
hotový pyrotechnický průzkum. Další kroky budou směřovat 

k  výběru dodavatele stavby. Jako náhradu za  pokácené dřeviny 
bude muset investor stavby vysázet náhradní dřeviny. Jejich počet 
bude mnohonásobně vyšší než ty, které se budou muset pokácet.

Text a foto: Aleš Korvas

PŘÍPRAVA STAVBY D55 POKRAČUJE

www.instagram.com/klubko_sm
www.facebook.com/svcklubko

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, SE BLIŽŠÍ INFORMACE DOZVÍTE NA NAŠEM WEBU, FACEBOOKU A INSTAGRAMU
NA KONCI BŘEZNA. SLEDUJTE PROTO, PROSÍM NAŠE STRÁNKY. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU.

APRÍLOVÉ DOVÁDĚNÍ 
ANEB PO STOPÁCH 

VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
a

TAJNÁ HLEDAČKA

�. �. ����

WWW.KLUBKOSM.CZ

ZÁBAVA 
O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
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Vážení spoluobčané, dovolte mi pár vět k očkování. 
Celá současná situace s pandemií COVID-19 je velmi složitá, 

proto i otázka očkování rozděluje. 
Očkování ale není žádné čipování, ale ochrana. Není to ani 

závod mezi zeměmi, nýbrž závod s časem. 

Proto se Evropská unie snaží o komplexní spolupráci. Očko-
vání vyžaduje zvládnutí celého souboru řídicích a  logistických 
kroků, tak i připravenost na jejich rozšíření v souladu s navýše-
ním dodávek. Jedná se například o zajištění odpovídajících zásob, 
zavedení účinných systémů řízení registrace k očkování, organi-
zační zajištění míst a  zařízení hromadného očkování, přípravu 
nezbytných chladírenských skladů a proškolení dalších pracovní-
ků. Je nutná také vzdělávací kampaň, která by vysvětlila a vyvráti-
la mýty ohledně očkování, ale také dala odpovědi lidem na jejich 
otázky a vyvedla je z nejistoty.

To se v našem státě bohužel nedaří. Nejenže tu není osvětová 
kampaň, očkovací síť a systém není něco, čím bychom se mohli 
chlubit. Navíc vláda musí čelit těžkému boji s dezinformačními 

weby, který je složitý pro všechny vlády. 
Evropská unie díky své vyjednávací síle zajistila více než  

1 miliardu vakcín, což je dvojnásobek populace EU. Jen dodáv-
ky vakcíny BioNTech/Pfizer a Moderna, které již byly schváleny, 
poskytnou očkovací dávky 380 milionům lidí, tedy více než 80% 
obyvatel EU. Bezpečnost všech vakcín zajišťuje odborný přezkum 
ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Evropská unie stanovila konkrétní ambiciózní cíle, aby se ži-
vot vrátil co nejdříve do starých kolejí:

1) Do března 2021 by členské státy měly naočkovat minimál-
ně 80% zdravotnických pracovníků, pracovníků v oblasti sociální 
péče a osob starších 80 let.

2) Do léta 2021 by členské státy měly naočkovat minimálně 
70% dospělé populace. 

Proto je potřeba zaměřit se na  systém očkování a  nenechá-
vat vakcíny na skladech, když už dávno mohou pomoci. To je ale 
úkol vlády. Úkolem nás občanů je chránit své zdraví i zdraví na-
šich blízkých, dodržovat rozestupy, používat respirátory, roušky 
a dezinfekci. Naprosto chápu, že vás už situace vyčerpává, pokud 
ale budeme přestupovat doporučení a nařízení vlády, situaci jen 
zhoršíme. Proto prosím, mějme ohled jeden k druhému. Věřím, 
že již brzy se nám podaří připojit ke státům jako je Izrael nebo 
Velká Británie, protože právě očkování je klíčem z této krize. Přeji 
Vám všem pevné zdraví a psychickou pohodu.

PÁR SLOV K OČKOVÁNÍ
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Zlepšení životního prostředí, vzhledu města, omezení praš-
nosti. To jsou hlavní, nikoliv však jediné důvody, proč vedení 
Starého Města plánuje výsadbu dřevin na několika rozsáhlejších 
celcích.

Padesátky listnatých stromů se dočká lokalita Na  Rybníčku 
mezi fotbalovým hřištěm, potokem Salaška a ulicí Tovární. „Celá 
lokalita tak bude tvořit nový park, který bude jistě přínosem ze-
jména pro obyvatele sídliště Kopánky. Stejný počet stromů bude 
vysázen také okolo nově zbudované vodní plochy Olší a  podél 
cesty, která bude vodní plochu spojovat se statkářskou cestou,“  
řekl místostarosta Starého Města, Martin Zábranský. V této loka-
litě tak po vzrůstu stromů vznikne zcela nová lokalita pro rekreaci 
občanů.

„Další výsadby připravujeme také podél nových rodinných 
domů na  ulici Velehradská. Tam připravili projektanti liniovou 
výsadbu listnatých stromů a živého plotu. Rodinné domy tak bu-
dou odděleny od  vozovky hlavní silnice,“ uvedl starosta Kamil 
Psotka.

Menšího rozsahu je připravováno osazení okolí plánovaného 
parkoviště v ulici U Sklépka a na ulici Úprkova. V  této oblasti, 
konkrétně mezi nově vybudovaným parkovacím stáním a  do-
mem s  pečovatelskou službou, bude plocha osázena stromem, 
živým plotem a květinovou výsadbou.

Vedení Starého Města tak již několik let pokračuje ve zvele-
bování města.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO PLÁNUJE VÝSADBU NOVÝCH DŘEVIN

WWW.STAREMESTO.HLASENIROZHLASU.CZ
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Nového parkovacího stání se dočkají obyvatelé bytové-
ho domu v části Zerzavice, které leží na pomezí Starého Města 
a  Uherského Hradiště. Tamní obyvatelé musejí již mnoho let 
parkovat svá vozidla na provizorně vytvořeném parkovišti za do-
mem.

V polovině března zahájilo Staré Město rekonstrukci těchto 
parkovacích míst, aby obyvatelé šestnácti bytů, které se v daném 
obytném domě nacházejí, nemuseli do svých vozidel chodit přes 
kaluže a blátivý povrch. 

Investice si vyžádá z městské pokladny více než 2,5 milionu 
korun a dokončena by měla být do začátku června.

Text a foto: Aleš Korvas

V uplynulých dnech se na redakci Staroměstských novin ob-
rátili někteří občané našeho města s tím, že hrob nebo náhrobek 
jejich příbuzných na hřbitově ve Starém Městě byl poničen. Jedna 
z občanek, jež si nepřála zveřejnit své jméno, upozornila redak-
ci Staroměstských novin na skutečnost, že během dvou měsíců 
byl náhrobek jejího muže několikrát poničen, opětovně opraven 
a  znovu poničen. „Začátkem února jsem se s  dcerou zastavila 
na hřbitově a čekalo nás překvapení. Levá svítilna byla vykrou-
cená, kývala se, ale naštěstí nešla zcela vytrhnout z pevného ma-
teriálu,“ uvedla pisatelka. Tuto svítilnu nechala opravit speciali-
zovanou firmou, nicméně po  měsíci zjistila ten samý problém, 
tentokrát na pravé straně hrobu.

Podobných případů se stalo ve Starém Městě více, proto byla 
o této skutečnosti uvědoměna Městská policie ve Starém Městě, 
která začala s častějšími kontrolami hřbitova.

Současně žádáme občany, aby si, pokud to bude možné, více 
všímali dění na  hřbitově a  případná zjištění ohlásili na  služeb-
nu Městské policie ve  Starém Městě nebo na  telefonním čísle  
572 416 416.

Text a ilustrační foto: Aleš Korvas

NOVÉ PARKOVIŠTĚ NA ZERZAVICI

PŘÍPADY PONIČENÍ NÁHROBKŮ VE STARÉM MĚSTĚ
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1) Datum vzniku:
2) Jméno spolku a  jeho změny (nejlépe včetně přesného 

data změny), informace o organizačním zařazení (zda se jed-
ná o pobočku celostátního spolku, příslušnost do oblastí, žup 
a podobně):

3) Sídlo (vč. informací o minulých sídlech, stavebních úpra-
vách, přestavbách a dostavbách):

4) Jména představitelů spolku (např. předsedů, starostů 
a podobně) a doba jejich působení ve funkci:

5) Popis předmětu činnosti spolku včetně organizace pravi-
delně pořádaných akcí (závody, výstavy, plesy a podobně):

6) Vývoj členské základny v letech 1990-2020 (údaje o po-
čtu členů, větší nárůsty a úbytky):

7) Úspěchy (získané tituly a ocenění):
8) Ostatní historické zajímavosti (významné události pro 

vývoj spolku, působení známých osobností a další dle úvahy):

Vážení představitelé spolků a podnikatelé,

rozhodli jsme se v letošním roce vydat knihu věnovanou vývoji Starého Města od roku 1990 do současnosti. Takto kniha by měla 
jednak přiblížit obyvatelům všechny aspekty vývoje  města, zároveň ale také zanechat budoucím generacím zprávu o naší současnosti. 
Domníváme se, že činnost spolků i podnikatelská činnost významně spoluvytváří podobu našeho města a nelze ji při popisu života 
v uplynulých letech pominout. Proto bychom Vám rádi poskytli prostor pro zveřejnění základních informací o spolkových nebo pod-
nikatelských aktivitách. Máte zájem se na tomto projektu podílet? Na následujících řádcích se dozvíte, jak na to:

Text pro publikaci je třeba zpracovat v elektronické podobě jako dokument ve formátu MS Word (docx) nebo Open Office (odt). 
Obsahovat by měl pravdivé a co možná nejpřesnější informace podle osnovy, kterou přikládáme. Nemusí se jednat o souvislý text, 
ale postačí i heslovité odpovědi na jednotlivé body. Vámi dodané podklady budou redakčně upraveny tak, aby odpovídaly jednotné 
koncepci celkového textu knihy. Nejdůležitější je, aby Vámi dodané informace byly co nejpřesnější, nejlépe získané přímo ze spolehli-
vého zdroje (např. originálního úředního dokumentu). Vše prosím zašlete na e-mailovou adresu sekretariat@staremesto.uh.cz  popř. 
odevzdejte na CD na podatelně městského úřadu do 15. 4. 2021.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se, že naším společným úsilím vznikne kniha, jež přinese radost současníkům a budoucím ge-
neracím pak hrdost na dílo svých předků.

Kamil Psotka
starosta

Fotografická dokumentace: při odevzdání textu přiložte 
prosím 3-5 fotografií v digitální podobě. Vhodné jsou zejména 
fotografie z akcí spolku, společné fotografie členů a podobně).

Pozn.: Zasílejte nám prosím pouze fotografie, ke  kterým 
máte autorská práva, tzn. jste jejich autory, popř. je autor po-
řídil jako zaměstnanecké dílo v rámci plnění svých pracovních 
povinností.

Vezměte prosím na vědomí, že předáním textu vyjadřujete 
svůj souhlas s jeho zveřejněním včetně všech uvedených infor-
mací i  přiložených fotografií. Redakce knihy si ale vyhrazuje 
právo odevzdané texty upravovat a podle potřeby zkrátit, zasla-
né fotografie pak publikovat v množství a velikosti dle vlastní 
úvahy a celkové koncepce knihy.

DOTAZNÍK PRO SPOLKY

1) Datum vzniku:
2) Jméno subjektu, právní forma a  jejich změny (nejlépe 

včetně přesného data změny):
3) Sídlo (vč. informací o minulých sídlech, stavebních úpra-

vách, přestavbách a  dostavbách, popř. je možné i  informace 
o dřívějších uživatelích současného sídla, pokud je znáte):

3) Jména vlastníků a jejich změny v průběhu existence:
4) Jména vedoucích zaměstnanců, např. ředitelů společnos-

ti (u větších firem), a doba jejich působení ve funkci:
5) Popis předmětu podnikání (informace o  výrobním či 

prodejním sortimentu, nabízených službách atd.) a jeho změn 
v průběhu existence:

6) Velikost subjektu a  její proměny v  průběhu existence 
(počet zaměstnanců, objem výroby, počet poboček a podobně):

7) Úspěchy (významné zakázky, získaná ocenění, patenty, 
spolupráce s jinými podniky, výzkumnými institucemi):

8) Ostatní historické zajímavosti (podíl na  společenském 
životě města, působení známých osobností atd.):

Fotografická dokumentace: při odevzdání textu přiložte 
prosím 3-5 fotografií v digitální podobě. Vhodné jsou zejména 
fotografie interiéru nebo exteriéru provozovny, výrobků, vy-
bavení výroby, společné fotografie zaměstnanců na pracovišti 
atd.).

Pozn.: Zasílejte nám prosím pouze fotografie, ke  kterým 
máte autorská práva, tzn. jste jejich autory, popř. je autor po-
řídil jako zaměstnanecké dílo v rámci plnění svých pracovních 
povinností.

Vezměte prosím na vědomí, že předáním textu vyjadřujete 
svůj souhlas s jeho zveřejněním včetně všech uvedených infor-
mací i  přiložených fotografií. Redakce knihy si ale vyhrazuje 
právo odevzdané texty upravovat a podle potřeby zkrátit, zasla-
né fotografie pak publikovat v množství a velikosti dle vlastní 
úvahy a celkové koncepce knihy.

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

mailto:sekretariat@staremesto.uh.cz
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Během existence dnešního Střediska volného času Klubko Sta-
ré Město, příspěvková organizace, se zde vystřídali tři ředitelé. My 
jsme oslovili současnou paní ředitelku a nejdéle úřadující paní ře-
ditelku a zeptali jsme se jich na pár otázek, které nás zajímaly.

ROZHOVOR 
S MGR. MARIÍ KŘIVÁKOVOU - 

ČABLOVOU
Jaké jsou vaše vzpomínky na  příchod do  tehdejšího Měst-

ského domu pionýrů a mládeže a začátky jako ředitelky?
Nastoupila jsem na  MěDPM ve  Starém Městě po  4 letech 

od jeho otevření po Miroslavu Gajdošíkovi v roce 1985 na konci 
prázdnin, kdy všichni zaměstnanci byli na táborech. Víc jak týden 
jsem byla v  zařízení sama a  připadala jsem si trochu ztracená. 
S ostatními jsem se potkala teprve v září. Všichni mi ochotně po-
máhali se s novým prostředím a prací seznámit. Byli jsme zhruba 
ve stejném věku, takže jsme si rozuměli a vytvořil se úžasný ko-
lektiv. Navzájem jsme se respektovali.

Jak dlouho jste působila v DDM/SVČ?
Působila jsem zde 26 let – od roku 1985 do odchodu do dů-

chodu v roce 2011.

Co se v SVČ za 26 let vašeho působení změnilo?
Změnilo se místo našeho působení – 2x jsme se stěhovali – 

z radnice do bývalých dílen na ZŠ a pak do prostor bývalé MŠ, 
kde SVČ sídlí dosud.

Jako jedni z prvních DDM v okrese jsme zřídili počítačovou 
učebnu.

Podařilo se nám vybudovat, zařídit, vybavit a zprovoznit tá-
borovou základnu v Ořechově. Bohužel po 2 letech jsme ji museli 
předat obci, která zde obnovila ZŠ.

Za  největší úspěch považuji vybudování Centra ekologic-
ké výchovy Žabka a Rodinného centra Čtyřlístek. Nebylo to ani 
v jednom případě jednoduché a několikrát jsem musela tvrdě ob-
hajovat jejich existenci, prostory a financování. Podařilo se a obě 
centra pracují dodnes.

Podařilo se mi také během let navýšit počet zaměstnanců 
a zajistit financování mezd, což nám umožnilo rozvíjet svou čin-
nost ve více oblastech.

Začali jsme nabízet činnost pravidelnou a  jednotlivé akce 
i pro předškoláky, středoškoláky a dospělé.

Zahájili jsme nabídku a  realizaci programů pro ZŠ a  MŠ 
v různých oblastech – sport, výtvarné dílny, výukové a zážitkové 
programy.

Určitě toho bylo ještě víc, ale já mám hlavně pocit, že jsem 
pomohla zasadit semínko, které za pomoci ostatních pracovníků 
zdárně vyrostlo a pořád se dál rozvíjí, protože má pevné kořeny. 
A to mě těší a držím palce!

Chodila jste do nějakých kroužků jako dítě?
Za  mého dětství jsem chodila do  kroužků na  ZŠ – divadlo, 

cvičení.

Jezdila jste na tábory?
Jako dítě jsem byla na táboře jen jednou na celé 3 týdny. Zdálo 

se mi to hodně dlouho a nebyla jsem zrovna nadšená. Proto jsem 

pak v práci prosazovala tábory kratší.
Jako pracovník DDM/SVČ jsem jezdila na tábory moc ráda. 

Ze začátku mého působení byly v oblibě pobytové tábory na 10-
12 dní, kterých jsme dělali během prázdnin 12 – 14. Příměstské 
tábory nebyly žádané. Postupem času se poměr obrátil a organi-
zovali jsme stále méně pobytových a o to víc příměstských táborů. 
Myslím, že tento trend pokračuje i v  současnosti. Osobně jsem 
nejraději jezdila na vodácké tábory na Vltavu.

Máte nějakou vzpomínku, která se vám z doby vašeho půso-
bení zaryla do paměti?

Všechny změny a  události během těch 26 let se mi vryly 
do paměti – 2x stěhování, 2x změna názvu organizace, boj o vů-
bec existenci SVČ ve Starém Městě, boj o existenci zejména Cen-
tra ekologické výchovy Žabka, každoroční dohadovací řízení 
o výši prostředků na mzdy a provoz, postupný odchod „staré gar-
dy“ pracovníků, tvrdá práce na vybavení a zprovoznění táborové 
základny Ořechov a následně její ztráta a další a další...

Text a foto: SVČ Klubko

ROZHOVORY Z KLUBKA

Rada města Staré Město 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytnutí zápůjček 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2021 
 
Podmínky výběrového řízení:  
 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.4.2021 do 31.5.2021. 
Žádost o zápůjčku musí být podána na závazném formuláři a musí 
obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou 
upřednostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných 
domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně 
bydlení.   
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním 
odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104). 
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ROZHOVOR 
S MGR. MONIKOU HAVLÁSKOVOU

Jaké jsou vaše vzpomínky na  převzetí funkce ředitelky 
v SVČ?

Vzhledem k tomu, že jsem v té době byla na mateřské dovo-
lené s 1,5letým synem, dost jsem i zvažovala, zda se budu hlásit 
do výběrového řízení. Manžel i babičky, bez kterých by to nešlo, 
mě v tom podpořili, tak jsem do toho nakonec šla.

Na Klubku jsem již pracovala předtím jako vedoucí odlouče-
ného pracoviště CEV Žabka, později i několik let jako zástupky-
ně, tedy jsem nešla úplně do něčeho neznámého, což byla výhoda. 
A k tomu tam již byl a pořád je výborný tým pracovníků, kteří 
skvěle fungují, i když občas pracuji na dálku z domu.

Navíc jsem SVČ převzala v době jeho velkého rozvoje, vlastně 
doteď nám stále přibývají účastníci v kroužcích i na akcích, každý 
rok přidáváme tábory a stále jich není dostatek. Což je vlastně pro 
nás největší pochvala a odměna za naši práci.

V kterém roce jste začala pracovat v DDM/SVČ?
Do tehdejšího DDM Staré Město jsem nastoupila v roce 1997, 

předtím jsem byla rok v DDM Uherský Brod jako zástup za ma-
teřskou dovolenou.

Co se v SVČ za 24 let vašeho působení změnilo?
Dvakrát jsme změnili zřizovatele, jednou název a několikrát 

logo. Já jsem své pracoviště přestěhovala z Uherského Hradiště, 
kde pobočka sídlila, do Starého Města - po zrušení okresních úřa-
dů byl naším zřizovatelem chvíli Zlínský kraj a od roku 2007 nás 
zřizuje město Staré Město a tehdy nedošlo mezi Starým Městem 
a Uherským Hradištěm ke shodě na řešení, jak bude CEV Žabka 
financováno, a tak jsme ve Starém Městě. Asi to tak mělo být.

Do jakých kroužků jste chodila jako dítě?
Do  klubu moderní dívky, chvíli na  kytaru. Já chodila pak 

hlavně do skautu do Psohlavců a předtím jsem ještě zažila pionýr.

Jezdila jste na tábory?
Vzhledem k tomu, že tatínek byl v Psohlavcích vedoucí, jez-

dila jsem na tábory už odmala jako školkové dítě, potom ve ško-
le kromě psohlaveckých táborů jsem byla i na různých táborech 
od ochránců přírody i přes tehdejší ROH. Letní i zimní, příměst-
ské i pobytové. V podstatě jsem celé léto byla na táborech a bylo 
to super. Když je to pěkné místo, super parta děcek a bezva ve-
doucí, je to pro mne nejlepší způsob trávení prázdnin.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?
Vzhledem k poslednímu roku a tomu, co se děje, sledujeme 

nyní jen tu budoucnost nejbližší.
Věříme, že i díky podpoře města Staré Město všechno ustojí-

me finančně, že se nám děti i jejich rodiče podaří motivovat, aby 
se do kroužků vrátili, že budeme moci v létě realizovat všechny 
tábory, které jsou již teď téměř obsazené, prostě, že budeme moci 
zase dělat to, co nás všechny baví a v čem vidíme smysl.

Moc děkujeme oběma paním ředitelkám za rozhovor a těšíme 
se, že už brzy se budeme moci potkávat s vašimi dětmi.

Text a foto: SVČ Klubko

Omezená možnost přijetí dětí pracujících rodičů, na základě podané žádosti do konce května 2021 v jiných MŠ.
Přípravný týden v MŠ: 23. 8.-31. 8. 2021- omezený prázdninový provoz, třídy se připravují na nový školní rok.
Zápis do mateřských škol ve Starém Městě na školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 3. 5. 2021

ROZHOVORY Z KLUBKA

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE STARÉM MĚSTĚ 2021
2021 MŠ Rastislavova MŠ Za Radnicí MŠ Komenského

1.7.- 2.7. 2 otevřena otevřena otevřena

5.7.-9.7. 3 uzavřena otevřena uzavřena

12.-16.7. 5 uzavřena otevřena uzavřena 

19.-23.7. 5 otevřena uzavřena uzavřena

26.-30.7. 5 otevřena uzavřena uzavřena 

2.-6.8. 5 uzavřena uzavřena otevřena

9.-13.8. 5 uzavřena uzavřena otevřena

16.-20.8. 5 otevřena otevřena otevřena

23.-31.8. 5+3 Otevřena
přípravný týden

Otevřena
přípravný týden

Otevřena
přípravný týden
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Jsou chvíle, kdy se člověk s údivem zastaví a řekne si: „To snad 
není možné!?“ A je. Opravdu je to letos v březnu 30 let, co začal 
náš obchod fungovat ve Starém Městě. Toto obchodní místo je tu 
mnohem déle, bezmála 100 let. Nás se ale dotýká jeho poslední 
třicetiletá historie. Mladší generace už nebude nic vědět o mém 
vztahu k  tomuto místu – o  pár metrů dál od  našeho obchodu, 
v  místě, kde je dnes restaurace Salaška, jsem poprvé vstoupila 
za prodejní pult v masně na Dostálovém. Tam působili, a to velmi 
úspěšně, mí rodiče – Věra a Vladimír Sedláčkovi. Měla jsem jít 
do učení, moje maminka měla strach, abych v něm obstála, tak 
jsem musela o prázdninách za pult. Tehdy hrozná věc, ale to dob-
ré a správné, co jsem se tehdy naučila, mám v sobě a děkuji za to.

Takže možnost začít podnikat ve Starém Městě, to byla výzva, 
která se přijímá. Když si tak zpětně promítám, jak šel čas, vždycky 
řeknu ano – vše, co se stalo, mělo smysl. Výborné prodejní místo 
mělo vadu, že se nalézalo v částečně kotovicovém objektu s pro-
padlými odpady a mnoha dalšími mínusy. Zkrátka dům ke zbo-
ření. To se také stalo a bylo velké štěstí, že se tak stalo! Protože 
za  pár let přišla povodeň a  díky tomu, že se stavba zvedla nad 
úroveň stoleté vody, tak se při povodni zastavila půl metru před 
vstupem do obchodu.

Mám stovky vzpomínek a mí nejbližší přidávají další a další. 
Třeba tu jak jsme měli po první rekonstrukci otvírat obchod: teh-
dejší starosta, pan František Slavík, slíbil účast, vše bylo nachys-
tané, uklizené, vybalené. Přijeli jsme před pátou do práce chystat 
pult, uzeniny, sýry, zeleninu. A venku začalo pršet, hodně pršet. 
A  najednou se z  dešťového svodu začala valit voda do skladu 
prodejny. Nikdo nechápal proč a já byla na zhroucení. Panebože, 
odpady nefungují. Proč? Zahájení prodeje pro mě proběhlo jako 
v mlze. A pak přijeli chlapi z Vodovodů a kanalizací a proudem 
vody čistili nové odpady. Za chvilku přinesli důkaz – velký chu-
mel ocelové pásoviny, kterou byly svázány skruže na paletě. Ně-
kdo tehdy nepřemýšlel, rozstřihl pásovinu a šup s ní do roury. Ty 
se pak daly do země a pásovina zůstala v nich. Nezapomenutelné.

Mnoho příběhů jsme za  těch třicet let zažili a  viděli. Neza-
pomenu nikdy na svůj údiv, když jsem na začátku obchodování 
viděla plnou prodejnu lidí. Ta důvěra zákazníků, že přišli právě 
k nám, mě zasáhla a měla jsem a mám k ní stále velký respekt. 
Troufám si říct, že se svými zákazníky máme dobré vztahy. S ně-
kterými nadstandardní a s některými jako rodina. Taková „srd-
covka“ byla cukrářka paní Burdová. Každodenní zákazník. Hod-
ná, milá paní, která na nás často myslela a přinesla něco dobrého 
na zub. K ní se váže také jedna vzpomínka; je to už hodně let: 

Normální letní ráno v obchodě. Procházím kolem pokladní a ta 
se bezelstně zeptá: „Maru, toto je sacharin, že (neboli umělé sla-
didlo)?“ – „Ne, to tedy není. To jsou větrové pecky, které vypadají 
jako sacharin.“ – „Ježišmarjá, já jsem to prodala paní, která říkala, 
že dnes zavařuje okurky!“ – (Málem jsem u té pokladny omdlela!) 

UŽ JSME TADY 30 LET

Marie Hráčková a kolektiv

Obchod po dokončení v roce 1994Původní budova po demolici
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„Která paní?“ – „Ta hodná!“ – „Která hod-
ná?“ – „Ta, co nám nosí zákusky.“ – „Aha, 
paní Burdová!“

Tak honem. „Kde bydlí paní Burdová?,“ 
ptám se našich zákazníků a  odpověď je 
rychlá: Nad hřištěm! Skočila jsem na kolo, 
sachariny v  kapse a  jela. Zvoním u  domu 
a nekonečně dlouho nikdo neotvírá. A pak 
pan Burda pomalu otvírá vrata a já ve stí-
nu průjezdu vidím postavené řádky sklenic 
s naskládanými okurkami. No nazdar – je 
to už zalité nálevem nebo není? Ze slunce 
do  šera průjezdu špatně vidím a  zrovna 
přichází paní Burdová: Co se děje? A  ká-
men ze srdce padá na zem, protože mi říká, 
že nálev ještě nevařila. Bylo to o fous. Když 
si vzpomenu na ty možné mentolové okur-
ky! Nejpůvabnější na  tom bylo to, že ona 
velmi děkovala mně! To tedy nemusela.

Zažili jsme v  obchodě hodně situací, 
život v  obchodě je pestrá paleta zážitků 
a  jsem ráda, že vše mohu zažívat s  mou 
partou v obchodě a že pro tuto těžkou prá-
ci mám i oporu v rodině. S lidmi, kteří mají 
svou práci rádi a pracují s nasazením, je vše 
lehčí. Není vždy vše zalité sluncem, ale umíme se s problémy por-
vat. Velmi jsem se těšila na letošní Ples pro radost, protože měl 
být oslavou našeho 30. výročí působení ve Starém Městě. Všech-
ny plány zůstaly jen v mé hlavě. Místo toho prodáváme respirá-
tory a roušky. Věřím, že přijdou lepší časy a budeme moci naše 
výročí důstojně oslavit.

Závěrem mého zamyšlení chci poděkovat našim zákazníkům 
za přízeň. Velmi si toho vážím – vážíme. Nám se každý rok před 
nebo na Silvestra dostane takového pohlazení -  přijde do obcho-
du paní Zdenka Říhová, vezme mě za ruku a řekne: „Mařenko, 
moc, opravdu moc děkujeme za všechno, co pro nás děláte.“ My-
slím, že si můžeme děkovat navzájem, protože jinak by naše ko-
nání postrádalo smysl. Těšíme se na Vás každý den!

Najdete nás i na Facebooku!
Text a foto: Marie Hráčková

Potraviny Na Rožku těsně před demolicí

Náhradní prodej u Salaquardů



www.instagram.com/klubko_sm
www.facebook.com/svcklubko

WWW.KLUBKOSM.CZ

Objevil jsi všechny?Najdi, spočítej a vybarvi!

Velikonoční špionská akce
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26. – 30. 4. opět pro veřejnost vystavena na CEV Žabka při 
SVČ Klubko Staré Město, p.o.

Výstava hravou interaktivní formou, plnou ukázek, aktivit 
a her, přibližuje ptačí svět. Popisuje stavbu ptačích těl, jejich zna-
ky a odlišnosti. Ukazuje ptačí obydlí, stavbu hnízda, ale i popis 
a ukázky vajíček. Dozvíte se, jak jsou ptáci přizpůsobeni prostředí 
a podmínkám, ve kterých žijí, čím jsou pro nás důležití, proč je 
chránit, zajímat se o ně, ale i mnoho dalších věcí, které si může-

Denně doma vaříte? Uklízíte ve  volných chvílích šuplíky, 
na které nikdy nezbyl čas a objevujete dávno zapomenuté pokla-
dy? A co třeba poklady v podobě starých receptů? Zavzpomínejte 
na  dětství, na  maminčinu, babiččinu kuchyni… Vonělo to tam 
po  patentech, milostech, trnkové máčce? Nebo je váš oblíbe-
ný rodinný recept úplně jiný? Pokud máte recept, který se dědí 
u vás v rodině z generace na generaci a nechcete, aby zůstal pouze 
v šuplíku, podělte se o něj! 

Před lety vydal Region Slovácko Kuchařky tradičních pokrmů 
na Slovácku I. a II. díl s téměř 300 recepty z celého Slovácka. Jsme 
si však jistí, že je jich ještě další spousta ukryta. Pokud takový re-
cept máte, (nebo třeba i celou sbírku), ozvěte se nám! Pomůžeme 
s  přepsáním a  zpracováním. Nemusíte se bát, budeme se o  váš 
rodinný poklad starat s péčí a bez vašeho souhlasu nebude recept 
nikde zveřejněn.   

Recepty můžete zaslat emailem na adresu: slovackakucharka@
slovacko.cz nebo poštou na  adresu: Region Slovácko (Městské 
informační centrum), Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské 
Hradiště. Kromě receptu prosím uveďte zejména vaše kontaktní 
údaje – jméno a příjmení, telefon, e-mail či adresu. 

Pokud máte chvíli, uvítáme také: odkud recept pochází (např. 
moje babička jej získala od své maminky původem z Nezdenic), 
jak dlouho je recept ve vaší rodině, zda existují nějaké další va-
rianty receptu nebo jak se recept postupně upravoval. Případně 
uveďte, čím je pro Vás tento recept důležitý (nezapomenutelná 
chuť, vzpomínka na dětství, souvislost s místem, dobou, osobou.)

Zasláním receptu dáváte souhlas se 
zpracováním receptu. 

Děkujeme a těšíme se na vaše poklady! 

Region Slovácko

1. 4. – 2. 5. probíhá ve Zlínském kraji již 12. ročník osvětové kampaně Ptáci – žijí tady s námi. Hlav-
ním organizátorem je Líska, z.s. a garantem je CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město, p.o. Kampaň, jak 
již název napovídá, je zaměřena na seznámení s ptactvem, jejich významem, ale i problémy, se kterými se 
potýkají, a důležitostí jejich ochrany. Organizace z celého Zlínského kraje připravují různé aktivity a čin-
nosti, které můžete sledovat na www.facebook.com/ptacizijitadysnami. Zapojit se může každý, vyberte si, 
co je vám nejbližší a pojďte s námi pozorovat pestrost ptačího světa.

te (nejen) prohlédnout... Výstava byla obnovena a aktualizována 
díky finanční podpoře Zlínského kraje.

Za  jakých podmínek bude možné výstavu navštívit, sledujte 
na www.facebook.com/cevzabka. 

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA PESTROST PTAČÍHO SVĚTA 

VÝZVA VŠEM SLOVÁCKÝM KUCHAŘKÁM A KUCHAŘŮM

PTÁCI – ŽIJÍ TADY S NÁMI
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NABRAT DECH 
V BOŽÍ BLÍZKOSTI

Zažít Boží blízkost jako ochranný plášť – i to jsou Velikonoce!
Nabídka svátků Kristova vzkříšení.
Ponoř se do  biblické zvěsti o  novém životě, o  ranách, které 

jsou zaceleny, o  nadějeplné povzbudivé záři. Obklopí Tě jako 
ochranný plášť.

Znovu nabereš dech a  volně můžeš vydechnout, dokud se 
znovu nevpravíš do  rytmu své duše. V  Boží blízkosti je pokoj, 
trpělivost, občerstvení.

Udělej zkušenost, jak být uprostřed všedního dne spojen  
s Bezhraničným, Pramenem vnitřní síly a Pokoje, jak být spojen 
s Životem.

Potřebuješ Velikonoce, svátky, které přinášejí naději, jež  
nezklame.

Přeji Ti ze srdce a modlím se za to, abys 
obdržel vnitřní klid, mír a uvolnění.

Velikonoční radost a  novou důvěru 
v Boží blízkost a pomoc

přeje o. Miroslav

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021
V CHRÁMU SVATÉHO DUCHA VE STARÉM MĚSTĚ

 

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM!  

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021 
v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě 

Květná neděle – 28.3.2021 

PAŠIJOVÁ NEDĚLE  
(čtou se texty evangelií  

o Kristově umučení) 
ZAČÍNÁ SVATÝ TÝDEN 

 (Přineste s sebou, prosím 
papírové pokladničky Postní 

almužny! Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU 
JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA 

(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy - "kočičky".  
 

Mše svaté:  
7:00 hodin 

10:00 hodin 
v sobotu večer 27.3. v 18:00 h. 

15:00 – 17.00 hodin – Velikonoční svátost smíření 
(svatá zpověď), budou přítomni dva zpovědníci! 

Zelený čtvrtek – 1.4.2021 
ZAČÍNÁ  

„TRIDUUM PASCHALE – 
VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ“  

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA 

 (Missa in Coena Domini) 
(ustanovení mše svaté,  

ustanovení svátosti kněžství,  
nové přikázání lásky) 

18:00 hodin 
Po mši sv. hodinová adorace  

v Getsemanské zahradě  
 

Velký pátek – 2.4.2021  

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 
 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

(in Passione Domini) 
Kostel bude otevřen k soukromé 
modlitbě od 11:00 – 17:00 hodin. 

 

Společná pobožnost Křížové cesty 
v 9:00 hodin. 

Modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství v 15:00 hodin. 
 Obřady v 18:00 hodin 

 
Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 

Bílá sobota –3.4.2021 
Neslaví se liturgie  

 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude přístupný 

k modlitbě: 9:00 - 18:00 hodin 
 

Slavnostní obřady 
 

9:00 –Společná modlitba  
Ranních chval a Četby z Breviáře 
9:30 –Obřad Effata katechumenů  

 

18.00 hodin 
(se křtem tří katechumenů) 

 
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY! 

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 
Velikonoční neděle – 

4.4.2021 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO 

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
(Boží hod velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 

Sbírka na Arcibiskupský kněžský  
seminář v Olomouci  

Žehnání pokrmů na konci mše sv. 
(Nádoby s pokrmy položte prosím  

na připravené ubrusy) 

8:00 hodin 
10:00 hodin 

Pondělí velikonoční – 
5.4.2021 

Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin 
10:00 hodin 

 

 

 

Velikonoční oktáv - 
týden po Velikonocích 

 do neděle Božího milosrdenství 
(11.4.2020) 

Denně při bohoslužbách zaznívá 
chvalozpěv Gloria a Aleluja a čtou 

se evangelní úryvky o zjeveních 
Vzkříšeného Krista 

Mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin 

st., pá., so. v 18:00 hodin 

Velikonoční doba trvá 50 dní a 
končí 23.5. naplněním Kristova 

příslibu, že pošle Utěšitele -
Sesláním Ducha svatého 

40. den po Velikonocích 13.5. je 
Slavnost Nanebevstoupení Páně - 

Ježíš odchází k Otci 

 

SVĚTLO 
V TEMNOTĚ

Oheň a světlo patří k nejstarším sym-
bolům, které naznačovaly přítomnost Boží 
a  sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň 
Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed 
chladu a temnoty. Pro člověka je oheň ne-
zbytnou podmínkou pozemského života: 
dává teplo, dává světlo, přináší potěšení 
i  radost. Zároveň je i pradávným symbo-
lem smrti a  očisty. Toto všechno se stře-
tává ve  velikonoční symbolice paradoxů: 
život i smrt, láska i očištění. 

Právě ohněm začínají velikonoční ob-
řady o  sobotní noci: oheň je požehnán 
a zapálí se od něj velikonoční svíce neboli 
„paškál.“ Její název pochází z  latinského 
„paschale“, tj. „velikonoční“. Paškál je sym-
bolem vzkříšeného Krista, „pravého svět-
la, které osvěcuje každého člověka“. Pět 
kadidlových zrn, která jsou do velikonoční 
svíce vsazena, naznačují patero ran Ježíšo-
vých. Paškál je pak nesen do ztemnělého 
chrámu a po druhém zvolání „Světlo Kris-
tovo“ si všichni od  paškálu rozsvěcí své 
svíčky. Světlo se tak šíří mezi lidmi a osvě-
cuje setmělý prostor.

Každý z  přítomných se tak stává pří-
jemcem světla, nositelem světla a tím, kdo 
světlo předává dále.

Potemnělý chrám může být i  symbo-
lem hrobu, či světa bez lásky, do kterého se 
postupně šíří světlo a láska Vzkříšeného.

Foto: František Ingr. 
Člověk a víra.
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I přes omezení a koronavirová opatření zvládly učitelky uskutečnit pro děti v beruškové Mateřské škole Rastislavova oblíbený 
karneval. V maskách a převlecích přišly nejen děti, ale i některé učitelky. K vidění tak byli nejen víly a zvířátka, ale také kovbojové, 
závodníci a mnoho dalších převleků.

Text a foto: Aleš Korvas

O masopustním veselí by se mělo psát vesele. A mě momen-
tálně nic moc veselého nenapadá. Jen trocha vzpomínek na  rej 
masek v Křesťanské mateřské škole, která ještě mohla být otevře-
ná. Pravda, užili jsme si to. Sice jsme tentokrát nemohli všichni 
kamarádi dohromady, ale i každý ve své třídě jsme se vytancovali 
do sytosti, zahráli hry, zazpívali, pojedli koblížky a šťastní, ještě 
zmalovaní barvičkami, uléhali do  postýlek. Konečně jsme zase 
provětrali masky. Ó, jak pyšně jsme se v nich nesli. Ještě pár pěk-
ných dnů v kolektivu dětí a už jsme zase doma. Takovou dobu 
postní jsme tu ještě neměli. Půst od  kamarádů, od  společných 
zážitků, od dlouhých vycházek do přírody... A tak si zase každý 
zvlášť a v úzkém kruhu rodinném užíváme svůj vlastní karneval, 
kdy děti zavřené dlouhou dobu v  jednom prostředí už neví, co 
vymyslet, hračky okoukané, sourozenci lezou na nervy, ponorko-
vá nemoc v celém bytě i na balkoně. Člověk už vlastně neví ani 
proč a za co je trestán, protože co dvě hodiny je vše jinak a běžně 
dostupné informace neinformují, jen straší a zakazují. 

A  tak doufám, že všem těm rodičům i  dětem aspoň trochu 

vyplníme čas distanční výukou. To víte, že bychom se radši po-
tkávali a pracovali společně. Děti potřebují hlavně pohyb, pobyt 
na  čerstvém vzduchu. Tak jim ho, prosím, dopřejte co nejvíc. 
Protože ať si kdo chce co chce říká, pořád platí:  Šťastné dítě = 
zdravé dítě. Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy, trpělivost s va-
šimi dětmi. Netrestejte je za to, co si my, dospělí, necháme líbit!  
A doufám, že všechno zlé pomine a brzy se zase sejdeme.

Text a foto: KMŠ Staré Město

KARNEVAL V MŠ RASTISLAVOVA

MASOPUST A PŮST



18

Základní škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ 
SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE

Přestože se žáci učí doma, i  tak se účastní různých soutěží. 
Distanční soutěž v ruštině. Školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. 
tříd. Na 1. místě se umístil Jan Kalisz (8. B), na 2. místě Tereza 
Malá (9. C) a 3. místo patří Kláře Smištíkové (9. D). Žáci si mohli 
prověřit své znalosti v oblasti poslechu bez opory textu, gramati-
ky a slovní zásoby.

Ve druhé části pak probíhala konverzace na vybraná témata. 
Všem výhercům, kteří do této soutěže dali maximum, gratuluje-
me. Zároveň budeme držet palce Janu Kaliszovi z 8. B, který po-
stupuje do krajského kola. Jsme rádi, že zájem našich žáků o cizí 
jazyky nezhatila ani současná pandemie.

NEJLEPŠÍM LITERÁRNÍM  
TVŮRCEM SE STAL KAREL HÁNA

Někteří žáci i v nelehké době distanční výuky nelenili a zapo-
jili se do literární soutěže Spěchej pomalu!, kterou pravidelně or-
ganizuje Střední odborná škola Luhačovice ve spolupráci se členy 
Akademie literatury české. Účast byla i v tomto ročníku vysoká 
– zúčastnilo se 81 žáků 8. a 9. ročníků z 22 škol.  

V komisi zasedl MUDr. Jan Cimický (psychiatr, básník a pro-
zaik), básník Ing.  Jiří Žáček a  další. Naši školu reprezentovalo  
8 žáků, kterým tímto děkujeme za čas, jenž této práci věnovali. 
1. místo v  kategorii 9. ročníky obsadil Karel Hána z  9. D svou 
povídkou Rozhovor mezi mnou a tebou. Tímto mu blahopřejeme 
a doufáme, že v započatém díle bude pokračovat i v budoucnu.

LICHOŽROUTI
Žáci 4. B měli možnost v  rámci 

hodiny českého jazyka zúčastnit se 
besedy s  herci Slováckého divadla Te-
rezou Hrabalovou a  Davidem Vacke. 
Protagonisté divadelního představení 
Lichožrouti si pro děti připravili zábav-
nou formou hodinu literární výchovy. 
Popovídali si s dětmi o knize Pavla Šru-
ta Lichožrouti, kterou připravují jako 
divadelní hru pro děti i  dospělé. Děti 
se seznámily s  různými divadelními 
pojmy. 

Žáci měli také možnost poslech-
nout si i  zhlédnout malou ukázku 
z připravované hry, a potěšit se tak po-

hledem na krásně ušité loutky - hlavní hr-
diny příběhu. Toto milé mini představení 

bylo zpestřením naší online výuky. 
Moc děkujeme.

Jedním slovem to bylo super! Online setkání jsme 
s paní učitelkou Joannou plánovaly delší dobu, a když se 
blížil svátek svatého Valentýna, tak jsme tohoto svátku vy-
užily a naplánovaly pro děti tematické setkání.

Setkali jsme se všichni přes aplikaci Zoom, ze které 
jsem měla obavy, aby to naši žáci zvládli. Přece jen použí-
váme prostředí Google Classroom na naše společné meety 
a aplikace Zoom vyžadovala instalaci. Žáci to ale zvládli 
na  jedničku (někteří s  pomocí rodičů), za  což jim patří 
velký dík. Když jsme se všichni úspěšně připojili, zapnu-
li kamery, paní učitelka Joanna nás přivítala s úsměvem 
a  její energie nás úplně vtáhla k  ní do  třídy. Na  začátek 
jsme se navzájem představili, a každý žák si tak mohl za-
mávat s kamarádem, se kterým si dopisuje.

Po  svižném seznámení jsme se pustili do  valentýn-
ského kvízu. Hodina nám utekla jako voda a my jsme se 
museli rozloučit. Loučili jsme ale se slovy, že již brzy opět 

VALENTÝNSKÉ ONLINE SETKÁNÍ TŘÍDY 7.B S POLÁKY

naplánujeme společné setkání.
Velmi ráda bych pochválila celou skupinku třídy 7. B. 

Texty a foto: ZŠ Staré Město



Vystavte svého plyšového 
zvířecího miláčka

do okna, na balkón 
nebo na zahradu tak, 

aby ho bylo 
dobře vidět z ulice

od ��. �. ���� 
do �. �. ����

VÝZVA
A pak můžete 
s chu� vyrazit 
na procházku

do staroměstské 
plyšové ZOO.

www.facebook.com/svcklubko
www.instagram.com/klubko_smwww.klubkosm.cz

VELIKONOCE „SPOLU” aneb vytvořme společně 

„VELIKONOČNÍ STROM”
... a oslavme svátky jara

Velikonoční vajíčka musí být odolná deš�, 
vítány jsou nejrůznější materiály i techniky.

Jedinou podmínkou je, aby měli šňůrku, 
za kterou ho pevně přivážete na větvičku.

přineste své velikonoční vajíčko a pověste 
na společný velikonoční strom, 
který bude viditelně označen 

před �. stupněm ZŠ napro� potravin Hráčková.

PLYŠOVÁ ZOO ve Starém Městě

V dnešní době, kdy nemůžeme na výpravy či výlety třeba do ZOO, pojďme si udělat ZOO 
v našem městě. Milí "chovatelé" plyšozvířat, pochlubte se svými miláčky!!!!   

PROSÍME VÁS O SPOLUPRÁCI, BEZ KTERÉ BY SE TENTO NÁPAD NEDAL REALIZOVAT. 

Ať víme, kudy vedou 
vyhlídkové trasy, 
vyplňte formulář 

(název ulice + zvíře), 
který naleznete na našich 
webových stránkách i FB. 

Rádi bychom vám vytvořili 
mapku „plyšové ZOO 

ve Starém Městě”.

od ��. �. ���� 
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U S N E S E N Í
z 50. schůze Rady města Staré Město, konané dne 22.02.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 49. schůze rady města.
program 50. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 6028/30 
orná půda o výměře 5.498 m2 v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.2 záměr na převod majetku – směnu části po-
zemku p. č. 6068/93 orná půda, části pozemku p. č. 
6068/94 orná půda, části pozemku p. č. 6068/122 
orná půda a části pozemku p. č. 6068/123 orná 
půda o celkové výměře 168 m2 za část pozem-
ku p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 168 m2 
ve vlastnictví Města Staré Město, vše v lokalitě ulice 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.4 záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočí-
vající v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Svatovítská, Mikulíková, kab. NN“ str-
pět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř NN 
(kabel NN 21 m, pilíř 1 ks), na pozemku p. č. 4551/1 
a 7336/3 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.5 záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočí-
vající v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, U Baraňáku, Psotka, kabel NN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční sousta-
vy – kabel NN (5 m), na pozemku p. č. 5180 v loka-
litě u Baraňáku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.6 záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočí-
vající v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Východní, dob. st., Labit, úpr. DS“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční sousta-
vy – kabelové vedení NN – 15 m, na pozemku p. č. 
6068/178 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.7 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění 
stavby pod označením „SAP 11010-092120 název 
akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR etapa 
1“ na pozemcích p. č. 340/132, 340/131, 340/267, 
340/266, 240/352, 240/357, 1168/1, 4549/13, 
4549/14, 4549/1, 4550/1, 4550/2, 6270, 4506/65, 
4549/2, 203/4, 196/3, 196/10, 340/134, 340/135, 
340/124, 340/287 a 340/125 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města Staré Město, 
za účelem umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče.

1.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-

rem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 
28085400, spočívající v povinnosti povinného Měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Nová čtvrť, Malík, úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy – sloup, venkovní vedení NN (28 
m), na pozemku p. č. 263/1 a 340/127 v lokalitě ul. 
Nová čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.9 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi 
Městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, IČ 00567884 (vlastník pozemků) a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Nusle, Praha 4, IČ 65993390 (stavebník) na právo 
provést stavbu „Most ev. č. 55-042c přes řeku Mo-
ravu v Uherském Hradišti“ na části pozemku p. č. 
4502/2 ostat. plocha a části pozemku p. č. 4502/51 
ostat. plocha, dle přílohy. 

1.11 dokumentaci pro provádění stavby „ZŠ č. 
p. 1720 Staré Město, Stavební úpravy prostoru šaten 
a vybavení šaten šatními skříňkami“.

1.12 projektovou dokumentaci „Parkoviště Alšova 
– U Sklépka, Staré Město“.

1.13 uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o svo-
zu a likvidaci komunálního a biologicky rozložitel-
ného odpadu na území města Staré Město uzavře-
né se společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., 
předmětem dodatku je změna cen za svoz a likvida-
ci komunálního a biologicky rozložitelného odpadu 
a posun doby platnosti cen. 

1.14 uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o svo-
zu a likvidaci tříděného odpadu a zavedení čáro-
vých kódů na území města Staré Město uzavřené se 
společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., před-
mětem dodatku je změna cen za svoz a likvidaci 
tříděného odpadu a posun doby platnosti cen.

1.15 uzavření Dohody o výběru poplatků a předá-
vání dokladů mezi městem Staré Město a společ-
ností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová 
1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 63483980, 
jejímž předmětem je přenesení některých povin-
ností města ve věci poplatků za ukládání odpadů 
na skládku na společnost Odpady-Třídění-Recyk-
lace a.s.

1.16 přílohu č. 1/2 ke Smlouvě o odběru obalo-
vých a dalších druhů odpadů a poskytování služeb 
uzavřené se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., 
předmětem přílohy je změna cen a změna limitů 
množství odevzdávaných odpadů občany města 
Starého Města na sběrném dvoře společnosti Sběr-
né suroviny UH, s.r.o. bezplatně.

1.17 přílohy č. 1 a č. 3 Smlouvy o odběru odpadů 
uzavřené se společností KOVOSTEEL Recycling, 
s.r.o., předmětem příloh je změna cen, změna limi-
tů množství odevzdávaných odpadů občany města 
Starého Města na sběrném dvoře společnosti KO-
VOSTEEL Recycling, s.r.o. bezplatně a ceny za od-
pady odevzdávané Technickými službami Staré 
Město, p. o. společnosti KOVOSTEEL Recycling, 
s.r.o.

1.18 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 521, 

ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu neurčitou a ná-
jemné ve výši 46,45 Kč/m² a měsíc.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Stavební úpravy prostoru 
šaten ZŠ č. p. 1720, Staré Město.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky Učebny pracovních činností 
ZŠ č. p. 1720, Staré Město, část č. 1: Nábytkové vy-
bavení a část č. 2: Elektronika.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce na služby 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci Vzdělávací a volnočasové centrum, Staré 
Město – projektová dokumentace.

5.1 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 20/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
IČ: 75022567.

5.2 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Komenského 1721, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ: 75022532.

5.3 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ: 75022541.

5.4 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Křes-
ťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, IČ:75022559.

5.5 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Spor-
tovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré 
Město, IČ: 75121824.

5.6 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Stře-
disko volného času Klubko Staré Město, U Školky 
1409, Staré Město, IČ: 75833328.

5.7 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Tech-
nické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ: 09487930.

U S N E S E N Í
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5.8 hospodaření příspěvkových organizací města: 
• Základní škola, Komenského 1720, Staré Město
• Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město
• Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město
• Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 

Staré Město
• Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 

Staré Město
• Středisko volného času Klubko, U Školky 1409, 

Staré Město
• Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 

100, Staré Město
za rok 2020 včetně rozdělení dosažených zlepše-
ných hospodářských výsledků do peněžních fondů 
příspěvkových organizací za rok 2020.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 4502/64 ostat. plocha o výměře 848 m2 v loka-
litě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER CZ, s.r.o., se 
sídlem Vlčnov č.p. 556, IČ 60713224, za cenu 1.200 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem umístě-
ní předváděcích vozidel a rozšíření parkoviště pro 
zákazníky.

1.10 schválit vrácení složené jistiny ve výši 
30.000 Kč, která byla složena jako záloha kupní ceny 
v soutěži o stavební pozemek v lokalitě ulice Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu ***, na základě skutečností předlo-
žených odborem správy majetku, investic a ŽP. 

5.9 schválit Smlouvu o zápůjčce z FRB v celkové 
výši 45.000 Kč dle platných Pravidel pro tvorbu, 
čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje byd-
lení schválených usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, 
bod 7) žadateli vlastnícímu nemovitost na území 
Starého Města:
1. Smlouva o zápůjčce č. 481/2021, na částku 
45.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huštěnovská 
168

III. požaduje

1.2 předložit po společnosti Retail park Staré Měs-
to s.r.o., návrh studie dopravního řešení přístupu 
chodců do obchodní zóny (Mountfield Staré Měs-
to, Sportisimo, lékárna Dr. Max, Teta Drogerie atd.) 
z lokality ul. Luční čtvrť a z obchodní zóny Stop 
Shop. 

IV. souhlasí 

1.19 s výsadbou dřevin na pozemku p. č. 233/7, 
dle projektové dokumentace zpracované Ing. Mar-
kétou Sprinzlovou, kterou provede SUMUS Plus 
z. s., se sídlem Alšova 1350, 686 03 Staré Město, IČ 
01327534, a po dobu udržitelnosti projektu (nej-
méně do 31.12.2031) umožní existenci vysazených 
dřevin na tomto pozemku a neučiní žádné rozhod-
nutí, které by vedlo k odstranění dřevin.

V. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební práce akce Stavební úpravy 
prostoru šaten ZŠ č. p. 1720, Staré Město tyto do-
davatele: KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 
Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, STAVAK-
TIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ: 
26302497, DIČ: CZ26302497, STAVSPEKTRUM 
s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
25526863, DIČ: CZ25526863, Stav-Armo, spol. s r. 
o., Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město, IČ: 
60711060, DIČ: CZ60711060, TRADIX REALIZA-

CE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 
29188253, DIČ: CZ29188253. 
 
2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky akce Učebny pracovních 
činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město tyto dodavatele:
 
 část č. 1: Nábytkové vybavení - KDZ, spol. s r.o., 
Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 5526691, DIČ: 
CZ15526691, MK-Interiery s.r.o., Pod Kolibou 624, 
331 51 Kaznějov, IČ: 04326695, DIČ: CZ04326695, 
INTERSTAVOS s.r.o., Otakarova 108, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 48909785, DIČ: CZ48909785, Mo-
derní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, 
IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376, ESO R-MAR-
KET spol. s r. o., Kostelní 461, 768 24 Hulín, IČ: 
49966626, DIČ: CZ49966626, MULTIP Mora-
via s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, 
IČ:16627971, DIČ:CZ1662771 
 
 část č. 2: Elektronika - AUTOCONT a.s., Horno-
polní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, AV MEDIA SYS-
TEMS, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Pra-
ha 10, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, Pobočka: 
Vídeňská 189/102F, Brno - Dolní Heršpice, 619 00 
Brno, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, KDZ, spol. 
s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, 
DIČ: CZ15526691, NIO s.r.o., Studentské náměs-
tí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
26977664, DIČ: CZ26977664, Popular computers 
s.r.o., Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 27705609, DIČ: CZ27705609, František 
Vrána, Za Dědinou 351, Sady, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 13082949, DIČ: CZ6005050865.

2.3 pro veřejnou zakázku na služby Vzdělávací 
a volnočasové centrum, Staré Město – projektová 
dokumentace zadávanou ve zjednodušeném podli-
mitním řízení vyzvat tyto dodavatele: GG ARCHI-
CO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 46994432, DIČ: CZ46994432, Ing. arch. 
Miroslav Baleja – ARSprojekt Zlín, I. Veselkové 
466, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 12220426, 
DIČ: CZ58060700297, MIKULÍK projekty s.r.o., 
Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
27697746, DIČ: CZ27697746, FAKO spol. s r.o., Ko-
tojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, 
DIČ: CZ18188711, UPOSS, spol. s r.o., Uherskob-
rodská 962, 763 26 Luhačovice, IČ: 42340918, DIČ: 
CZ42340918.

VI. vzala na vědomí

3.1 informaci o omezení nebo přerušení provozu 
mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021, 
v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.
informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělává-
ní na školní rok 2021/2022 se uskuteční v termínu 
03.05.2021 dle § 34 odst. 2 školského zákona v ma-
teřských školách Rastislavova, Komenského a Křes-
ťanské mateřské školy ve Starém Městě.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6028/30 orná půda o výměře 5.498 m2 v lo-
kalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – směnu 
části pozemku p. č. 6068/93 orná půda, části po-
zemku p. č. 6068/94 orná půda, části pozemku p. č. 
6068/122 orná půda a části pozemku p. č. 6068/123 
orná půda o celkové výměře 168 m2 za část pozem-

ku p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 168 m2 
ve vlastnictví Města Staré Město, vše v lokalitě Lou-
ky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem 
Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rám-
ci stavby „St. Město, Svatovítská, Mikulíková, kab. 
NN“ strpět umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pi-
líř NN (kabel NN 21 m, pilíř 1 ks), na pozemku p. č. 
4551/1 a 7336/3 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem 
Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, u Baraňáku, Psotka, kabel NN“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabel NN (5 m), na pozemku p. č. 5180 
v lokalitě u Baraňáku ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem 
Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Východní, dob. st., Labit, úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy – kabelové vedení NN – 15 m, 
na pozemku p. č. 6068/178 v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společ-
ností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 
9, IČ 04084063 a Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), 
na právo umístění stavby pod označením „SAP 
11010-092120 název akce: FTTx9_Z_UHRA_Sta-
ré_Město_UR etapa 1“ na pozemcích p. č. 340/132, 
340/131, 340/267, 340/266, 240/352, 240/357, 
1168/1, 4549/13, 4549/14, 4549/1, 4550/1, 4550/2, 
6270, 4506/65, 4549/2, 203/4, 196/3, 196/10, 
340/134, 340/135, 340/124, 340/287 a 340/125 v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Měs-
ta Staré Město, za účelem umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
a rozvaděče, na úředních deskách. T: ihned

1.10 předkládat návrh kupní smlouvy při každém 
prodeji stavebních pozemků druhé straně již ve fázi 
zahájení výběrového řízení jako součást zadávací 
dokumentace.

2. Finančnímu odboru

1.13 zahrnout do rozpočtového opatření č. 2/2021 
navýšení částky určené na svoz komunálních odpa-
dů pro rok 2021 dle zápisu. 
1.14 zahrnout do dalšího rozpočtového opatření č. 
2/2021 navýšení částky určené za svoz a likvidaci 
tříděného odpadu pro rok 2021 dle zápisu.

1.17 zahrnout do rozpočtového opatření č. 2/2021 
navýšení částky určené za sběr a svoz ostatních od-
padů pro rok 2021 dle zápisu.

Ing. Kamil Psotka Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA Zemřela tiše, jako když hvězda padá – vzpomín-
ka milá po ní nám zbyla, jež nikdy neuvadá.
Dne 5. dubna 2021 si připomeneme jeden rok 
od úmrtí naší milované maminky, babičky 
a prababičky paní Boženy Bilavčíkové ze Staré-
ho Města.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi  
přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si 
na mne zachovejte.
Dne 10. března by oslavila 90. narozeniny naše 
maminka, babička, prababička a teta
paní Vlasta Taláková ze Starého Města.

Za tichou vzpomínku děkují synové Jiří a František s rodinami.

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 15. dubna 2021. 

Další noviny vyjdou 30. dubna 2021.

Skvělé podmínky pro život má rodinka nutrií říčních, kte-
rá se od loňského roku zdržuje u lávek na Baťově kanále. Zdejší 
rodinka se evidentně rozrůstá a na přítomnost lidí si již zvykla. 
Obyvatelé Starého Města i Uherského Hradiště je přicházejí krmit 
a nutrie přicházejí k lidem až na vzdálenost téměř dotykovou. 

Text a foto: Aleš Korvas

NUTRIÍM NA BAŤOVĚ KANÁLE SE LÍBÍ



PŘÍRODA V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA

Foto: Aleš Korvas



KARNEVAL V MŠ RASTISLAVOVA

Foto: Aleš Korvas


